
 

 
 

 

Брой 1 

Декември2019

„В навечерието на прекрасните 

празници Ви изказвам искрената си 

човешка благодарност за усилията, 

труда, грижата и добрите намерения 

към нашето 23 училище. 

Нека тихата и свята нощ донесе на 

децата ни много обич и топлина! 

Нека Новата 2020 година сбъдне 

Скъпи ученици, 
Уважаеми колеги и родители!  
 

Наближава един от най-светлите 

празници в годината – Коледа. В 

Навечерието на предстоящите 

коледни празници, учениците от 23 СУ 

„Фредерик Жолио-Кюри“ изготвиха 

невероятна украса и внесоха коледно 

настроение в нашето училище. 

В началото на месец декември бяха 

украсени класните стаи и фоайетата. 

За по-весело настроение на входа на 

училището бе поставен любимият ни 

Дядо Коледа, който да ни радва с 

музикалното си оформление. 

За най-топлия и уютен празник 

избрахме за нашите читатели снимки, 

които да създадат празнични емоции у 

всеки. 

 

 

мечтите на всички! Нека бъдем по-

добри, да се обичаме повече и да 

имаме силата да сътворяваме по едно 

малко чудо всеки ден – една усмивка, 

едно добро дело, един топъл жест. 

Нека всеки ден да ползваме 

думичките извинявай, благодаря, 

обичам те! Да е здрава и успешна 

новата 2020 година!“ 

Нина Чанева 

 

 
 

 

 

В този брой ще 

видите: 

 
 Изготвяне на 

коледна украса 

 Представяне на 

коледния базар 

 Как да посрещнем 

коледните 

празници? 

 

 

 

    

    

Скъпи читатели, 

Весели празници и  
щастлива Нова година! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вестник „Кюри“ 

 

Коледна украса! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 На 26 ноември в часа по 

философия с г-жа Е. Боянова и 9 “б” 

клас се проведе открит урок на тема 

“ Норми и традиции”.   

Гостите от 4 клас и ръководството 

на училището бяха посрещнати по 

стар български обичай - с мед и 

пита. На учениците от 4клас с 

класен ръководител Н. Петкова бяха 

представени основните български 

празници, които да обогатят и 

разширят знанията им за 

фолклорните празници, ритуалите, 

свързани с тях и смисилът, който 

носят.  

„Норми и кодификации“ 
Посрещане на коледните празници 
 

За поредна година учениците от 23 
СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ 
организираха коледен базар в 
училището, където представиха 
своите изделия. 

Възпитаниците на нашето училище, 
с помоща на учителите, представиха 
предмети, изработени от естествени 
материали – хартия, дърво, зебло, 
шишарки и др. 

Учениците от началните класове 
също така показаха, изработените от 
тях сурвачници, коледни картички и 
коледни сувенири. 
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Стр.2  

Учиниците успяха да представят, най-

вече, коледните празници и 

посрещането на Коледа по стар 

български обичай, който се спазва и 

до днес 

  За учениците имаше коледни 

сувенири и лакомства, комплимент от 

деветокласниците. 

 Коледен базар! 
 

 

На ученици от 1 до 4 клас им е отнело 
седмици, за да се подготвят за 
изложбата, а продажбата на 
изделията ще отидат за 
благотворителност. 

Мария, Христина, Анелия – 9в клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от 2 клас успяха да ни 

отделят време и да ни разкажат за 

подготовката на коледния базар. 

„Кой ви помогна за направата на 

нещата? – Помогнаха ни родителите и 

класният ни ръководител. За къде ще 

отидат събраните пари? – Решихме да 

ги дадем за благотворителност.  

Как празнувате Коледа? – Събираме се 

със семейството и приятелите ни. 

Какво искате за Коледа? – Естествено, 

че подаръци. А какво си пожелавате за 

Новата година? – Да сме здрави и 

много успешни.“ 

                     Диана Илиева – 9б клас 

 

 



 

 

 

 

Коледуването е един от 

традиционните български обичаи. 

Точно тогава се изпълняват коледни 

песни от коледарите. Така направиха 

и нашите ученици от 23 СУ „Фредерик 

Жолио-Кюри“. 

„Днес на 18 декември коледари пяха 

и наричаха от 1а и 2б клас за здраве и 

берекет специално при кмета на 

район Слатина, където ни посрещнаха 

изклюючително топло и 

добросърдечно. Невероятните 

танцьори от нашето училище се 

представиха прекрано. Благодаря и за 

невероятната организация на 

родителите и колегите.“ – разказа за 

нас Галя Христова, ръководителят на 

училищния ансамбъл. За всички нас 

тя ни пожела здраве, все така 

позитивни и добросърдечни. 

 

 

 Но изненадите не свършват до тук! 

Коледарската дружина от 1а и 2а клас 

продължи смело с хубавите български 

коледарски песни в 23 училище. Много 

приятно беше изненадана нашата 

прекрасна директорка г-жа Чанева. 

„Както всеки път с много топлина и 

любов ни посрещна г-жа Чанева“ – 

сподели за нас Галя Христова. 

 И така празничното настроение и 

коледните вълшебства завладяха 

цялото училище! 

 
 
 
A special message from our family  
 

Редакционна колегия: 
Елена Драганова 
Александра Апостолова 
Поля Кацарска 
 
E-Mail: 
 
 

 

Коледуване! 
 

Стр.3 

 

 

Математическа Коледа! 
Учениците от 6 а,б,в клас направиха проект по математика, който бе даден от г-жа М.Андонова. Всеки екип имаше 
коледни задачи: 

1) Коледна елха от конуси; 
2) Коледни играчки от различни фигури и тела 

Учениците се справиха много добре и така получихме една забавна математическа Коледа! 
 

 
 

Рада Хаджитодорова – 6б клас 

                                      Рада Хаджитодорова -6б 

клас 
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